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1. Bevezetés 

 

A COVID-19 vírus okozta világjárvány kihívás elé állítja az oktatási rendszereket és elsődleges 

célként fogalmazódik meg az oktatási-nevelési intézmények lehető legteljesebb körének 

biztonságos, zavartalan működése a fertőzés esetleges ismételt terjedése esetén. Jelen 

intézkedések a lehetséges legtöbb helyzetben segíthetik a vírus terjedésének megelőzését, illetve 

biztosíthatják az oktatás folyamatosságát és szervezettségét. Elsődleges célunk a biztonságos 

környezet kialakítása és fenntartása tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre (amelyet a 

járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben hirdettek ki). 

 

Az intézkedési terv elkészítésekor a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS 

SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG által kiadott Ágazati iránymutatás a 

szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez vettük figyelembe. 

 

Intézményünkben (digitális, oktatásszervezési és egészségügyi) munkacsoportokat hoztunk 

létre, hogy az iskolai oktatást biztonságosan, a járványügyi szabályokat betartva szervezzük 

meg, illetve a tantermen kívüli, digitális munkarendre történő részleges, vagy teljes átállás 

zökkenőmentesen történhessen meg.  

 

Intézményünk honlapján (www.vasutca.hu) folyamatosan tájékoztatót helyezünk el a 

szülők és a tanulók számára a tudnivalókról, változásokról. 

 

 

Általános intézkedések 

 
1. Jelen ágazati iránymutatás célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló  
283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 
egységes iránymutatásként szolgáljon hazánk valamennyi szakképző intézménye számára a 
2020/2021-es tanév lebonyolításához. 

 

2. Az iránymutatás elsődleges szempontként a szakképzésben részt vevő személyek élet-, 
egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának 

és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány 

továbbterjedésének megelőzését veszi figyelembe. 

 

3. Minden szakképző intézménynek és szakképzési centrumnak kiemelt feladata és 

kötelessége a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv folyamatos 

aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is 

figyelembe véve. A fenntartó által jóváhagyott intézményi intézkedési tervet a szakképző 

intézmény (szakképzési centrumhoz tartozó szakképző intézmények esetén a szakképzési 

centrum) köteles a szakképzési államigazgatási szerv feladatkörében eljáró Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) rendelkezésére bocsájtani. 

Az NSZFH amennyiben szükségesnek ítéli, további intézkedéseket kezdeményez a 

fenntartónál. 

 

4. Jelen ágazati iránymutatást a szakképző intézmény a Kormány által kihirdetett 
egészségügyi válsághelyzet miatti járványügyi készültség során folyamatosan köteles 

alkalmazni, előírásait betartani és betartatni. Az ágazati iránymutatás érvényes a szakképző 
intézmény, illetve a szakképzési centrum összes működési és képzési helyére. 
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1. A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi 

szempontból biztonságos környezet kialakítása 

 

1.1. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelező. Ez magában foglalja a gyakori 

szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, 

illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró 

eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. 
 

1.2. A szakképző intézmény épületeit, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit 

nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 
 

1.3. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való 

belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók 

és az intézmény más alkalmazottai tekintetében. 
 

1.4. Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál 

magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az 

intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a 

háziorvosával a kapcsolatot felvennie. 
 

1.5. Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt 

haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal 

nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig. 
 
 

1.6. A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, továbbá az 

iskolába belépéskor rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. 

A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot 

kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) 

szükséges biztosítani (könyvtárakban, ebédlőkben, büfékben, vendéglátóterekben, 

irodákban stb.). A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a 

belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során is. 
 

1.7. A vendégek fogadására szolgáló terekben (pl. büfé, könyvtár, ebédlő) lehetőség szerint 

plexi védőfallal is el kell választani a dolgozókat a vendégektől. 
 

1.8. Fokozottan kell ügyelni az intézmény minden – oktatási, sport, étkezési, közösségi stb.  
– helyiségének tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint 

szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A 

termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést és szellőztetést 

biztosítani szükséges. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó 

által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban 

és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő 

szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek 

dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata. 
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1.9. A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni 

(ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A számítógépek 

billentyűzete, kávégépek, italautomaták, adagolók, kancsók rendszeres tisztítása és 

fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a 

szakképző intézmény feladata. 
 
1.10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, 

javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Az olyan 

légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak 

éskizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil 

légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás 

történik kültérből. A készülékek hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, 

engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott 

igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek 

dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata. 
 
1.11. Szükséges gondoskodni a szakképző intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: 

a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról. 
 
1.12. Szükséges az intézmények belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak 

fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások, intézkedési 

protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet alakulásához 

igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások megtartása mellett 

az intézmény vezetője, valamint szakképzési centrum esetében a főigazgató és a 

kancellár az intézményi sajátosságok figyelembevételével speciális utasításokat hozhat. 
 

1.13. Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára 

utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor az intézmény vezetője 

(szakképzési centrum esetében az intézményvezető javaslatára a főigazgató) elrendeli 

a szükséges intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak megfelelő 

azonnali tájékoztatást nyújt a 2. melléklet szerint az NSZFH részére. 

 

 

1.14.  Iskolánkban az egészségügyi munkacsoport feladata 

1.14.1.  Takarítási, fertőtlenítési feladatok 

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelezőek. 

 

Iskolánkban augusztus végén alapos, mindenre kiterjedő (osztálytermek, folyosók, 

mosdóhelyiségek) fertőtlenítő takarítást végeztünk el.  

 

Tanítási időben mosdóhelyiségeket két óránként takarítani, fertőtleníteni kell, a gyakran 

érintett felületeket (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) 

rendszeresen, azokat az osztálytermeket, ahol a csoportfoglalkozásokat szervezzük a 

csoportok váltásánál fertőtleníteni kell. 

 



5 
 

A takarítási feladatok elvégzését aláíróívek segítségével is ellenőrizzük. 

 

Fokozottan kell ügyelni az intézmény minden – oktatási, sport, étkezési, közösségi stb. 

– helyiségének tisztaságára. A termekben a tanulói csoportok váltása között a 

felületfertőtlenítést és szellőztetést végzünk.  

 

 

1.14.2.  Az iskolában való tartózkodás feltételei  

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében 

csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.  

 

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelezőek. Ez magában foglalja a gyakori 

szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, 

illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró 

eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását. 

 

A szakképző intézmény épületét, foglalkozásait kizárólag a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. (A megbetegedés jellemző 

tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.) 

 

1.14.3.  Az intézménybe lépéskor a kézfertőtlenítés kötelező, illetve a tanulók és az 

iskola dolgozói egyaránt csak testhőmérséklet mérése után tartózkodhatnak az 

épületben. 

 

1.14.4.  Az iskola bejáratánál és minden emeleten vírusölő hatású kézfertőtlenítőt 

biztosítunk, melyet a tanulók és dolgozók egyaránt használhatnak. A 

mosdóhelyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási és a vírusölő hatású 

kézfertőtlenítési lehetőséget, kéztörlésre papírtörlők állnak rendelkezésre. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása.  

 

1.14.5.  A megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül 

mindenkire nézve kötelező a vírus tovább terjedésének megakadályozása céljából. A 

sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot 

kell tartani (ebédlő, büfé) ezt jól látható jelzésekkel, figyelemfelkeltő kiírásokkal 

biztosítjuk. A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelni kell a 

belépéskor kötelező testhőmérséklet mérés során is. 

 

1.14.6.  Tájékoztattuk a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél betegség tüneteit 

észlelik, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján 

gondoskodniuk kell a háziorvos értesítéséről. A szülő köteles az iskolát értesíteni, 

ha a gyermekénél, vagy a család közeli (azonos háztartásban élő) 

hozzátartozójánál a koronavírus-gyanúja, vagy igazolt fertőzés tapasztalható.  
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Amennyiben valakinél (az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál) 

magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, 

az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a 

háziorvosával a kapcsolatot felvennie. Kiskorú tanulónál jelentkező tünetek esetében 

a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük. 

 

1.14.7.  Betegséget követően a diákok kötelesek háziorvosi igazolást bemutatni az 

osztályfőnököknek azonnal, az iskolába érkezést követően, mely tartalmazza, hogy az 

adott tanuló egészséges és közösségbe mehet. 

 

Orvosilag igazolt, tartós betegség esetén a tanuló – szülői kérésre – mentesülhet a 

tantermi oktatás alól. (A kérelmet írásban, orvosi igazolást mellékelve kell benyújtani 

az igazgatónak címezve, amelyre az igazgató határozat formájában hozza meg 

döntését.) Ebben az esetben a tanuló feladatokat kap heti rendszereséggel, amelyet 

köteles tanárának elküldeni. Ha nem készíti el a feladatokat és nem számol be 

rendszeresen tanulási folyamatairól, félévkor és/vagy év végén (az aktuális járványügyi 

helyzettől függő formában) osztályozó vizsgákon köteles számot adni tudásáról, az 

iskola által meghatározott, előzetesen egyeztetett időpontokban. 

 

1.14.8.  Külföldi tartózkodás esetében a Magyarországra érkezés után két hétig az 

intézmény nem látogatható. 

 

1.14.9.  Intézményünkben megtesszük a szükséges intézkedéseket a csoportosulások 

megelőzésére, mind az épületben, mind az épület előtt. A tanulóknak és dolgozóknak 

rendelkezniük kell saját szájmaszkkal, melyet a folyosókon, a közösségi terekben 

(pl. iskolai büfé) és a szociális helyiségekben kötelező, a tanórákon ajánlott viselni. 

 

Beosztás alapján a fokozott tanári ügyeletet minden folyosón ellátunk, hogy a tanulók 

csoportosulását megelőzzük, és a mosdóhelyiségek rendeltetésszerű használatát 

biztosítsuk. 

 

1.14.10.  Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani az alapos szappanos 

kézmosásra vagy kézfertőtlenítésre. Az iskolai ebédlőt két ütemben látogathatják a 

tanulók, külön beosztás szerint. 

 

1.14.11.  Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelten 

figyelünk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, 

mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális (mosdó-) 

helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében 

lehetőség szerint nyitva tartjuk.  
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2. A tanítás megszervezése 
 
 

2.1. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának 

figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. 
 

A tanórákon részt vevő tanulók és oktatók számára a maszk viselése javasolt, az 

oktató számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása kötelező. 
 

2.2. A tantermi órák megszervezésekor lehetőség szerint az egy osztály-egy tanterem elvet 

kell követni, valamint a vegyes osztályú csoportok kialakítását (pl. idegen nyelv), a 

különböző osztályok tanulóinak a találkozását lehetőség szerint kerülni kell, illetve on-

line térben kell megszervezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a termekben a 
 

tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést a gyakran érintett 

felületeken minden alkalommal biztosítani szükséges. 
 

2.3. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói 

létszám csökkentése, megosztása megvalósítható úgy is, hogy a tanulóknak 

csoportonként, felváltva a tanítás egy része online módon, önálló otthoni 

felkészüléssel projektfeladatok kiadásával szervezhető meg. Ez nem jelenti az oktatók 

számára az órák megkétszereződését. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik megfelelő 

digitális eszközökkel az otthoni felkészülés időszaka alatti feladatainak elkészítéséhez, 

ügyeleti rendszerben biztosítani kell számára az iskola digitális eszközeinek használatát. 
 

2.4. Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban részt vevők köréről a 

szakképző intézmény igazgatója, szakképzési centrum esetén az igazgató javaslatára 

a főigazgató a járványügyi hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a 

fenntartó és az NSZFH egyidejű értesítésével. 
 

2.5. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az elektronikus 

levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell alkalmazni. 

A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség 

biztosítása is online történjen. 

 

2.6. Iskolánkban az osztályok (évfolyamszintű beosztás alapján) egy munkahéten négy 

napon keresztül vesznek részt a tantermi oktatásban, egy napot otthontanulással 

töltenek. Az intézmény épületének folyosói így szellősebbek, a tantermi beosztások 

ideálisabbak.  

 Az otthontanulás a Canvas rendszer használatával valósul meg, amely egyben a digitális 

oktatás tapasztalatait is elmélyíti mind a tanulók, mind a tanárok körében.  

 

2.7.  Az otthontanulást az alábbi beosztás szerint valósítjuk meg: 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

5/13. 

nappali 

szakképző 

osztályok 

11. évfolyam 10. évfolyam 9. évfolyam 12. évfolyam 
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2.8.  Az osztálytermekben – lehetőség szerint – gondoskodunk a tanulók lazább 

elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek, vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 

bevonásával. A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A tantermi oktatás során az osztályok 

keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni. A szaktantermek, nyelvi 

tantermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. 

Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben, 

szaktantermekben (informatikai eszközökön) felületfertőtlenítést végzünk.  

 

A testnevelésórákat – az időjárás függvényében – szabad téren tartjuk meg, tömbösítve 

(3 tanóra) egy napon. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő 

feladatokat. Törekszünk arra, hogy a tanulók testnevelés órákon a közeli parkokat, 

tereket is felkeressék, ahol sportolási lehetőség is biztosított. 

 

A belső gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítjuk. A 

gyakorlati képzéshez használt eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel tisztítjuk a 

csoportok váltása között.  

 

2.7.  A szülői értekezleteket, a szülői fogadóórákat online formában szervezzük 

meg. 

 

Iskolánkban az idei tanévre nem szerveztük meg a Gólyatábort, a Gólyaavatást. A 

DÖK-napot és a Szalagavatót – amennyiben lehetséges – a tavaszi félévben kívánjuk 

megtartani. Az iskolai és osztálykirándulásokat is a járványügyi helyzetnek 

megfelelően tervezzük majd a tavaszi félévre.  

 

2.8. A digitális munkacsoport feladatai  

 

A tanév első napjaiban felmértük, hogy mely tanulóknak nincs megfelelő digitális 

eszközük ahhoz, hogy – ha szükséges – az online oktatásba bekapcsolódjanak. 

Számukra Notebook-ot, Tabletet biztosítottunk, illetve amennyiben szükséges, asztali 

gépeket is biztosítunk. 

 

A tanárok számára (augusztus végén a digitális kompetenciájuk fejlesztése érdekében) 

oktatást szerveztünk, ahol a Canvas, a Zoom és a Meet alkalmazások használatának 

elmélyítését tűztük ki célul. Ha digitális tanrendre kell váltanunk, már mindenki 

biztosabban fogja használni az iskola egységes platformját.  

 

A tanulóink különösen az első két tanítási héten kisebb feladatok segítségével – a saját 

mobileszközük használatával – frissítik fel a Canvas használatát.  

 

Az oktatók digitális oktatásában, támogatásában elsősorban Sándor Zsolt (informatika 

szakos oktató) nyújt segítséget, az eszközök ellenőrzését, szétosztását pedig Szabó 

Dániel (rendszergazda) végzi. Néhány – korábban a digitális tananyagfejlesztésben is 

szerepet vállaló – kolléga segítségére is számíthatunk. 
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3. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

 

3.1. A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak. 
 

3.2. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

3.3. A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet 

mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez 

megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot 

nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző 

intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is 

értesíteni. 
 

3.4. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A 

gyakorlat során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot 

nem lehet megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított. 
 

3.5. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a 

gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. 
 

3.6. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású 

felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell. 
 

3.7. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be 

kell tartani. 
 

3.8. Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű 

betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói 

csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. 

 

3.9.  Iskolánkban a gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, 

oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak.  

 

A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem 

mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor akkor is kötelező a testhőmérséklet 

mérése, amennyiben külső helyszínen (pl. duális képzőhelyen) van. A belépéshez 

megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a 

gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul 

köteles a szakképző intézményt, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt is értesíteni. 

 

A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat 
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során maszk viselése javasolt, amennyiben a másfél méteres távolságot nem lehet 

megtartani, vagy egyéb védőeszköz (pl. plexifal) nem biztosított.  

 

A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a 

gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell. A gyakorlat során az 

eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel 

rendszeresen tisztítani kell. 

 
 
 

4. A számonkérés, beszámolás rendje (elsősorban a felnőttek oktatására 

vonatkoztatva) 

 

4.1. A szóbeli számonkérés napja –-, érintett területe, valamint a várható létszáma előre 

tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok 

betartását. 
 

4.2. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli 

dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok 

betartásával. 
 

4.3. A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 

vehet részt. 
 

4.4. Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése javasolt, amennyiben a 1.5 

méteres távolság nem tartható. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a 

munkafelületeken és a segédeszközökön. 
 
 
 

5. Kollégiumok működtetésére vonatkozó szabályok 

 

5.1. A kollégiumokban kizárólag egészséges, megbetegedés tüneteit nem mutató, magát 

egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint naponta a 

testhőmérés és ennek dokumentálása szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal 

el kell különíteni. 
 

5.2. Az elhelyezés során törekedni kell arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók 

kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. 
 

5.3. A szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett javasolt meghatározni. A lakószobákban 

csak azok tartózkodjanak, akik abban a szobában laknak. A kollégiumban, ha zárt 

közösségi térben (ide nem értve a lakószobát) több személy együttesen tartózkodik, 

és a 1,5 méter távolság nem tartható, a maszk használata kötelező. A közös 

használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és 

illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait. 
 

5.4. Kollégiumonként a férőhelyek 5-15%-át kell üresen fenntartani, elkülönítési és 

hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek (bel- és 
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kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint csökkenteni kell a zsúfoltság 

elkerülése érdekében. 
 

5.5. A közös használatú helyiségek fokozott takarítása és fertőtlenítése szükséges. A 

közösségi helyeknél szükséges a virucid hatású kézfertőtlenítő készülék elhelyezése és 

rendszeres utántöltése. 
 
 

5.6. A kollégiumi karanténban elhelyezett tanulók ellátását a járványügyi szabályoknak 

megfelelően kell megszervezni. 
 

5.7. Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása szükséges, melynek segítségével az 

érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) eljárásrendje alapján szükséges az 

azonnali intézkedések megtétele. 
 
 

Iskolánkban nem működik kollégium. 
 
 
6. Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata 

 

6.1. Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt. 
 

6.2. A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos 

tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek a legalább 2 méteres 

védőtávolság folyamatos betartására, mert sportolás közben az erőltetett légzés miatt 

nagyobb távolság betartása szükséges 
 

6.3. A tevékenységeket javasolt a nap folyamán időben elosztani, hogy egyszerre minél 

kevesebben legyenek egy időben egy helyszínen. 
 

6.4. A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható 

feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni. 
 

6.5. A szakképző intézmény kezelésében található vízforgatós medencék vizének kezelésére 

vonatkozó előírások szigorú betartása és ellenőrzése (pl. klórszint) szükséges az NNK 

irányadó útmutatása alapján. 
 

6.6. A zárt medenceterek és pihenőterek óránkénti átszellőztetése javasolt. 
 

6.7. A közös terek, öltözők, zuhanyzók, medencék, egyéb felületek, lábmosók higiéniai 

állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön 

figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges. 
 
 

7. Az operatív törzs tájékoztatása 

 

7.1. A szakképző intézmény munkanapokon délután 14:00 óráig – a fenntartó egyidejű 

tájékoztatása mellett – az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést 

küld az NSZFH-nak az intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi 

még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő 

személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online oktatásban részt vevő 

személyek számáról (a továbbiakban: jelentés). 
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1. számú melléklet 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a  
tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei 

vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket: 

• köhögés; 

• nehézlégzés, légszomj; 

• láz; 

• hidegrázás; 

• izomfájdalom; 

• torokfájás; 

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.  
A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is 
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:  
• émelygés, 

• hányás és/vagy 

• hasmenés.  
Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, 
és kövesse az utasításait. 
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2. számú melléklet  

A koronavírus fertőzésekkel kapcsolatos információáramlás 

a szakképző intézményekben  
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3. számú melléklet  

Kimutatás a szakképzési intézményekben a tantermen kívüli 

online munkarend elrendeléséről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


